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DU LỊCH VIỆT NAM 2019 “
Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế ( tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018), phục vụ 85 triệu

lượt khách nội địa.

10 thị trường đưa nhiều khách đến Việt Nam : Trung Quốc 5.806.400 lượt, Hàn Quốc 4.290.800 lượt, Nhật

Bản 951.960 lượt, Đài Loan (TQ) 926.750 lượt, Mỹ 746.170 lượt, Nga 646.520 lượt, Malaysia 606.200 lượt, 

Thái Lan 509.800 lượt, Australia 383510 lượt, Anh 315.080 lượt.

Các địa phương trong cả nước tăng cường xây dựng sản phẩm du lịch, kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ

du lịch để phục vụ du khách trong các dịp lễ tết, mùa cao điểm, tiêu biểu như: Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, 

Khánh Hoà, Ninh Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Nghệ An...



Du lịch là 1 trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất do đại dịch.

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19



“
98% lượng khách quốc tế trong tháng 4

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19



Lượng khách quốc tế ở tất cả các

châu lục đến Việt Nam đều giảm sút
mạnh trong 4 tháng qua.

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19



“
32% lượng khách du lịch so với cùng kỳ 2019

25% Lượng khách quốc tế so với cùng kỳ năm 2019.

Thừa Thiên Huế
Q1/2020

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Riêng trong tháng 3, khách đến Huế là 90 ngàn lượt, giảm 80% so với cùng kỳ



“Đà Nẵng 
Q1/2020

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Tổng thiệt hại trực tiếp của ngành du lịch Đà Nẵng dự kiến trong quý I/2020

khoảng hơn 1.859 tỷ đồng

Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch ước tính 1.255.470 lượt khách, 
25% so cùng kỳ 2019

Khách quốc tế ước đạt 469.243 lượt, 26,9%
Khách nội địa ước đạt 786.227 lượt, 23,7%



“Quảng Nam
Q1/2020

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Riêng tháng 3, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 60.000 lượt

khách, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2019

Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch ước tính 950.000 lượt, 

48,8% so cùng kỳ 2019

Khách quốc tế ước đạt 743.000 lượt, 42,2%
Khách nội địa ước đạt 207.000 lượt, 60,7%



Biểu đồ dự báo xu hướng khôi phục của du lịch sau Covid -19

**Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ước tính có >12.500 lượt du khách đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
=> Dấu hiệu đáng mừng cho thấy sự phục hồi của du lịch trong nước.

TIỀM NĂNG DU LỊCH VIỆT NAM HẬU COVID-19



“
Xu hướng du lịch năm 2020

ü Du lịch trái mùa

ü Du lịch tới những thành phố ngoài trung tâm

ü Hạn chế di chuyển bằng máy bay

ü Du lịch bằng đường bộ lên ngôi

ü Du lịch “chậm”

TIỀM NĂNG DU LỊCH VIỆT NAM HẬU COVID-19



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Khách du lịch quốc tế Khách du lịch nội địa
ü Giới tính : Nam/ Nữ

ü Độ tuổi : 18+ 

ü Location: Việt Nam

ü Quan tâm : Du lịch,  Du lịch khám phá, Huế, văn hóa Huế, văn

hóa Việt Nam, du lịch Đà Nẵng, du lịch Quảng Nam...

ü Ngôn ngữ: Tiếng Việt

ü Hành vi :  thường xuyên sử dụng các phương tiện truyền thông

hiện đại hàng ngày để hỗ trợ cho cuộc sống và phục vụ công

việc: Facebook, Google Search, xem youtube...

ü Giới tính : Nam/ Nữ

ü Độ tuổi : 18+ 

ü Location:Thái Lan, Malaysia, Việt Nam

ü Quan tâm : Du lịch, du lịch khám phá, văn hóa Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, 

Huế,Đà Nẵng, Quảng Nam...

ü Ngôn ngữ: Tiếng Anh

ü Hành vi : thường xuyên sử dụng các kênh online hàng ngày để hỗ trợ cho cuộc

sống và phục vụ công việc: Facebook, Google Search, xem youtube...

oogle

Market size

CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO



Market size

55,000,000
người

43,000,000 
người

Khách Malaysia, Thái Lan quan
tâm đến du lịch Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Nam

acebook

Khách du lịch nội địa và 
khách nước ngoài tại 

Việt nam

CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO



Phân tích hành vi khách hàng 

Awareness
Biết đến thông tin chương trình 

Provoke & Realize
Tăng kết nối với khách hàng

Tăng traffic về
website/
facebook
fanpage + Thu
thập thông tin
khách hàng

Decision
Người dùng trải nghiệm dv

Thông điệp

Loyalty
Thúc đẩy du lịch trong nước thông qua
thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch
Việt Nam”. Khơi gợi lòng yêu nước và
niềm tự hào dân tộc.

Remarketing

“Ba địa danh một điểm
đến- An toàn và mến
khách”

Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam
không chỉ là trung tâm di sản
của Việt Nam mà còn là một
điểm đến hàng đầu của khu
vực Đông Nam Á - nơi mang
đậm bản sắc văn hóa dân tộc
thể hiện qua các danh lam
thắng cảnh, làng nghề, ẩm
thực…

Kênh tiếp cận

CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO



“Ba địa danh một điểm
đến- An toàn và mến
khách”

KEY 
MESSAGE

Tập trung vào việc truyền tải
thông điệp chính, nhằm khơi
gợi sự tò mò về chương trình
kích cầu du lịch .
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam -
Ba địa phương một điểm
đến- An toàn và mến khách

Làm nổi bật các thông điệp phụ
“Người Việt Nam đi du lịch Việt

Nam”, khơi gợi lòng tự hào dân tộc
của người dân. 

Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là
không chỉ là trung tâm di sản văn

hóa mà còn được thiên nhiên ưu ái
với rất nhiều phong cảnh đẹp, 

mang nét riêng biệt với cơ sở hạ
tầng du lịch không ngừng được chú

trọng đầu tư

Việt Nam nói chung và Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam nói riêng là một
điểm đến an toàn với những nỗ lực

không ngừng trong việc khống
chế đại dịch Covid-19.

Dựa trên INSIGHT của khách hàng cùng với XU HƯỚNG DU LỊCH
2020 , big idea sẽ triển khai dựa trên flow sau:

BIG IDEA



01/08/2020- 15/08/202015/06/2020 -
15/07/2020

15/07/2020 -
15/08/2020

01/07/2020 –
30/07/2020

Provoke & RealizeAwareness

Xây dựng chiến lược
truyền thông về hình ảnh
Huế, Đà Nẵng, Quảng

Nam - Ba địa phương
một điểm đến- An toàn

và mến khách

Thông tin kịp thời các
chương trình ưu đãi kích
cầu trong thời gian sắp
tới của cả 3 tỉnh.

Thông điệp “Người Việt

Nam đi du lịch Việt Nam”, 

khơi gợi lòng yêu nước và

niềm tự hào dân tộc. 

Cảm ơn toàn dân đã đứng

yên khi tổ quốc cần, bây

giờ là thời điểm bạn cần

“xê dịch” để góp phần

phục hồi nền kinh tế đất

nước.

Awareness

Làm nổi bật những nét đẹp

văn hóa, lễ hội, ẩm thực,
các lễ hội đậm đà bản sắc
dân tộc diễn ra suốt quanh
năm

Làm nổi bật sự phát triển
hệ sinh thái du lịch thông

minh, áp dụng công nghệ
4.0 hỗ trợ tối đa nhu cầu
của mọi du khách, sẵn
sàng hội nhập và phát triển
bền vững của cả 3 tỉnh

Giới thiệu các cảnh sắc

thiên nhiên tươi đẹp &
không gian sống trong
lành, cơ sở hạ tầng luôn
được chú trọng đầu tư.

Các Tips du lịch miền
Trung

Bày tỏ lòng biết ơn đối với

các cá nhân, tập thể đã có

sự đóng góp, đồng lòng

trong công tác phòng chống

dịch bệnh Covid-19. (Clip 

Thank you)

Loyalty

Tiếp tục duy trì các thông
điệp trên nhằm củng cố
niềm tin/tình yêu vào du
lịch VN nói riêng, du lịch
miền Trung để mỗi người
dân sẽ trở thành đại sứ
du lịch của chính quê
hương mình.

PHOTO CONTEST : THE ESSENSE OF VIETNAM  

Lan truyền clip “Thank you”

Series Video 1 : điểm đến miền Trung 

Provoke & Realize

Series Video 2 : điểm đến miền Trung 

01/06/2020 -
30/06/2020

15/06/2020 -
15/07/2020

Awareness

FLOW CONTENT



* Facebook:
- Bài viết làm nổi bật thông điệp “Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam-Ba 

địa phương một điểm đến- An toàn và mến khách”
- Bài viết khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc, nhấn mạnh

thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

- Chuỗi bài viết giới thiệu tổng thể về văn hóa, điểm đến, ấm thực, 

con người và dòng sự kiện trong 6 tháng cuối năm và các kinh

nghiệm du lịch trong tình hình dịch bệnh như hiện tại.

- Các bài viết về chương trình ưu đãi để kích cầu du lịch.

- Chuỗi bài viết về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, các cảnh

đẹp thiên nhiên, tour trải nghiệm tại Huế- Đà Nẵng, Quảng Nam và

sự thay đổi vượt bậc từng ngày trong dịch vụ. 

- Video “Thank you” lan truyền mạnh mẽ thông điệp cảm ơn sự

đồng lòng chung sức của toàn dân trong công tác chống dịch Covid-

19.

* Youtube True Views: Video truyền tải về nét đẹo văn hóa, thiên

nhiên, ẩm thực và sự an toàn của Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng

*Quản trị Fanpage: quản trị nội dung chính thức trên Fanpage” Huế

Đà Nẵng Quảng Nam- Ba địa phương một điểm đến”

* Google Search: hiển thị quảng cáo khi Kh tìm kiếm

các từ khóa có nội dung liên quan đến du lịch Việt Nam 

nói chung và Huế - Đà Nẵng- Quảng Nam nói riêng:

+ Hue Tourist Information

+Da Nang Vietnam attractions

+Day trips from Quang Nam Vietnam

+ Hue Festivel 2020

+ Food in Hue Vietnam

+ Places to stay in Da Nang Vietnam

..... và các từ khóa có liên quan khác

*Goole Display Network: hiển thị quảng cáo dưới

dạng banner kèm thông điệp trên các trang nội dung 

thuộc mạng lưới của Google....

* PR:
- Bài viết về chiến dịch "Ba địa phương một

điểm đến - An toàn và mến khách"

- Bài viết về thông điệp "Người Việt Nam đi du 

lịch Việt Nam".

* KOLs/ Hot Fanpage: book bài trên trang cá

nhân của các KOLs hoặc Hot Fanpage có sức

ảnh hưởng lớn đến những người mê “xê dịch”.

*REVU: Book bài trên trang cá nhân của các

user facebook có sự ảnh hưởng nhất định trong

cộng đồng của họ.

*Tiktok : Campaign #theessenseofvietnam 

Các nội dung sẽ được update liên 
tục theo tình hình thực tế

Social Media Google Ads Khác

FLOW CONTENT THEO TỪNG KÊNH TRUYỀN THÔNG

CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO



Exit Come back

Remarketing

Owned Media
Chuỗi bài viết nhấn mạnh các 
thông điệp chính “Ba địa 
phương một điểm đến - An 
toàn và mến khách” và 
“Người Việt Nam đi du lịch 
Việt Nam” “ các chương trình 
ưu đãi liên quan và các nét 
đẹp văn hóa, lịch sử, ẩm 
thực...

Tiếp cận khách hàng mới

SEM: Hiển thị các mẫu 
quảng cáo khi khách hàng 
tiềm kiếm những từ khóa có 
liên quan đến du lịch Huế -
Đà Nẵng - Quảng Nam

Youtube True Views: 
Video nhấn mạnh
thông điệp “Thank 
you”

Các bài viết review về du 
lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng
Nam trên facebook cá nhân
có sự ảnh hưởng trong
cộng đồng

Các kênh quảng cáo đề xuất

Thử thách Hashtag 
#theessenseofvietnam , người
dùng sẽ cùng quay video kèm
hashtag về các địa danh của miền
Trung

CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO



CHI PHÍ ĐỀ XUẤT 



CẢM ƠN!

Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty cổ phần Clever Group

Tầng 2, 14-16-18 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

+84-902-211-682




